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De heer P.E.J. den Oudsten

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 31 maart 2014
Aansluitend aan de DB-vergadering vindt er een rondleiding plaats in de verbouwde vleugel in het Twentehuis door werkgroep Huisvesting& ICT DLO

NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Deze vergadering te laten
vervallen.

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de voor 23 april
2014 geplande vergadering
van de regioraad te laten
vervallen wegens het
ontbreken van inhoudelijke
agendapunten en in plaats
daarvan evenmin een
informele vergadering over
enkele thema’s te houden
omdat er een reële kans is
dat niet alle gemeenten op
23 april 2014 adequaat
vertegenwoordigd kunnen
zijn.

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Vergadering regioraad d.d. 23 april
2014
(reg.nr. 14002212)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten
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2.

Voortgang Shared Services
Netwerk Twente
(reg.nr. 14002213)

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Kennis te nemen van:
1. De voortgangsrapportage
Uitvoeringsagenda SSNT 2014
d.d. februari 2014.
2. De notitie
SSNT/Intergemeentelijke
samenwerking/Twentebedrijf.

Conform met complimenten voor
de opstellers van de
voortgangsrapportage.
Een dergelijk compact en
overzichtelijk overzicht zou model
kunnen staan voor overige
rapportages binnen Regio Twente.
Dit verzoek wordt meegenomen in
de vernieuwing van de P&C cyclus
Voorts zal de portefeuillehouder
Servicegerichte samenwerking de
Tubantia journalist bijpraten over
de relatie tussen de verschilende
initiatieven (bijlage 2).

Binnen het Shared Services
Netwerk Twente werken de
Twentse gemeenten, Regio
Twente, waterschap
Vechtstromen en
Veiligheidsregio Twente
samen op het terrein van
bedrijfsvoering. Het dagelijks
bestuur heeft via de
voortgangsrapportage d.d.
februari 2014 kennis
genomen van de voortgang
de diverse projecten en
middels een aanvullende
notitie hoe dit project zich
verhoudt tot twee andere
initiatieven: de
intergemeentelijke
samenwerking en het
Twentebedrijf.

Een oriënterende bespreking te
wijden aan de werkwijze en
planning van deze overleggen ten
opzichte van de reguliere
werkwijze en planning.

Aangehouden voor tweede
bespreking.

Binnen het Shared Services
Netwerk Twente werken de
Twentse gemeenten, Regio
Twente, waterschap
Vechtstromen en
Veiligheidsregio Twente
samen op het terrein van
bedrijfsvoering. Het dagelijks

Portefeuillehouder:
De heer Welten

3.

Werkwijze
portefeuillehoudersoverleg en
kerngroep Financiën
(reg.nr. 14002214)
Portefeuilliehouder:
De heren Den Oudsten en
Cazemier

Voorstel geeft aanleiding tot een
bredere discussie over de diverse
bestuurlijke overleggen binnen
Regio Twente en hoe
geanticipeerd kan worden op de
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

nieuwe beoogde governance.
Daarbij meenemen de achtergrond
van het werken met
bestuurscommissies (Publieke
gezondheid, Netwerkstad en
Samen 14).

bestuur heeft via de
voortgangsrapportage d.d.
februari 2014 kennis
genomen van de voortgang
de diverse projecten en
middels een aanvullende
notitie hoe dit project zich
verhoudt tot twee andere
initiatieven: de
intergemeentelijke
samenwerking en het
Twentebedrijf.

Voor nu moet uitgangspunt alvast
zijn dat advies portefeuillehouders
financiën meegenomen wordt in de
besluitvorming
DB/bestuurscommissies. Waar
mogelijk in de planning hierin
voorzien.
4.

Bezoek aan Hannover Messe op 6
en 7 april 2014
(reg.nr. 14002215)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

1. In te stemmen met het bezoek
van de heer Den Oudsten en
mevrouw Vos aan de Hannover
Messe.
2. De hotelkosten voor rekening
van Regio Twente te nemen en
kennis te nemen van het feit dat de
overige kosten worden betaald
door de provincie Overijssel.

Conform.

De voorzitter en
secretaris/algemeen
directeur bezoeken samen
met enkele deelnemers van
de Twente Top de Hannover
Messe, de grootste
technologiebeurs ter wereld.
Nederland is dit jaar het
partnerland. Een van de
thema’s is high tech systems
& marerials, dat een
prominent thema is in de
Agenda van Twente. Op het
programma staan o.a. een
ontvangst door
bondskanselier Merkel en
premier Rutte.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

1.Kennis te nemen van de door
het portefeuillehoudersoverleg
Sociale Zaken opgestelde position
paper, waarin de noodzaak en
inhoud van de samenwerking in
Twente is beschreven;
2.Gedurende de overgangsperiode
de portefeuillehouder Economie en
Arbeidsmarkt te verzoeken deze
ontwikkelingen actief te volgen en
het dagelijks bestuur te adviseren
ten aanzien van de nieuwe
regionale samenwerking.

Conform met complimenten aan de
opstellers.
- Wel ziet het DB graag een
verduidelijking aangebracht ten
aanzien van de rol en
verantwoordelijkheden van de
centrumgemeente en Regio
Twente.
- Het DB wil in een later stadium
discussie over het q/q
voorzitterschap van de
centrumgemeente
portefeuillehouder
Arbeidsmarkt van het regionale
portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsmarkt, die daarmee
een plek in het DB van Regio
Twente heeft.
- Verder wordt benadrukt dat de
beschreven situatie ingaat per
1 januari 2015 en tot die tijd
betreft het een overgangsfase.
De portefeuillehouder Economie en

De 14 portefeuillehouders
Sociale Zaken hebben
besloten om hun
overlegvorm te wijzigen. De
komst van de Participatiewet
en andere landelijke
ontwikkelingen zorgen voor
een snelle doorontwikkeling
van de Arbeidsmarktregio
Twente. Om deze
samenwerking te vervolgen
krijgt de wethouder Sociale
Zaken van
centrumgemeente Enschede
de rol van voorzitter van het
op te richten
portefeuillehoudersoverleg
arbeidsmarkt (PHA). Bij dat
overleg zijn de
portefeuillehouders Sociale
Zaken van alle Twentse
gemeenten aanwezig
evenals het UWV en de

B – Leefomgeving, Mobiliteit
-C – Leefomgeving, Economie
1.

Position Paper arbeidsmarktregio
Twente
(reg.nr. 14002234)
Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg
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Toekenning 2e
overbruggingsbijdrage 2014 aan
Stichting Twente Branding en
Twents Bureau voor Toerisme
(reg.nr. 14002227)
Portefeuillehouders:
De heren Van Zwanenburg en Van
Agteren

VOORSTEL/ADVIES

1. In te stemmen met een door de
Stichting Twente Branding en het
Twents Bureau voor Toerisme op
te stellen gezamenlijke visie op de
onderlinge samenhang en
samenwerking, alvorens over te
gaan tot het verlenen van de
definitieve bijdrage voor 2014;
2. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
overbruggingsbijdrage van €
180.000,- aan de Stichting Twente
Branding, vooruitlopend op de vast
te stellen beschikking;
3. In stemmen met het beschikbaar
stellen van een
overbruggingsbijdrage van €
145.000,- aan het Twents Bureau
voor Toerisme, vooruitlopend op
de vast te stellen beschikking;
4. Tot eventuele bestuurlijke
maatregelen over te gaan bij de
vaststelling van de subsidie 2013
en/of de definitieve bijdrage voor
2014 van respectievelijk de
Stichting Twente Branding of het
Twents Bureau voor Toerisme.

BESLISSING

TOELICHTING

Arbeidsmarkt stemt deze punten af
met de portefeuillehouder
Arbeidsmarkt van de
centrumgemeente.

portefeuillehouder Economie
en Arbeidsmarkt van Regio
Twente.

Conform, waarbij de
portefeuillehouder Toerisme,
ondanks de resultaten van het
TBT, zijn onvrede uit over het
gebrek aan
samenwerkingsbereidheid met de
Stichting Twente Branding. De
portefeuillehouders Toerisme en
Economie pakken op.

In het kader van de Agenda
van Twente heeft de
regioraad voor de periode
2013-2017 geld
gereserveerd voor
subsidiëring van de
activiteiten van de Stichting
Twente Branding en Twents
Bureau voor Toerisme.
Vooruitlopend op het
vaststellen van de subsidie
voor 2014 wordt aan beide
organisaties een tweede
overbruggingsbijdrage
verstrekt, om hen in de
gelegenheid te stellen eerst
de samenwerking tussen
beide organisaties vorm te
geven.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

3.

Subsidieverlening project Paarse
Poort uit het Fonds Recreatie &
Toerisme van de Agenda van
Twente
(reg.nr. 14002216)

1. Aan de gemeente Hellendoorn
een subsidie te verlenen voor het
project Paarse Poort van €
122.000,- uit het Fonds Recreatie
& Toerisme van de Agenda van
Twente;
2. Aan deze subsidie de
voorwaarden te verbinden die in de
bijgaande subsidiebeschikking zijn
opgenomen.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
een subsidie toegekend van
€ 122.000,- aan de
gemeente Hellendoorn. Zij
krijgt deze subsidie voor het
project de Paarse Poort. De
Paarse Poort is een project
waarbij het oude
bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer wordt
verbouwd tot een Groen
Educatief Centrum. Een
centrum waarin verschillende
partijen met elkaar gaan
samenwerken als het gaat
om natuur.

1. De subsidiebijdragen aan de
Stichting Rapid Manufacturing
Center van het project ‘Rapid
Manufacturing Center 2010 – 2013
in Twente’ definitief vast te stellen
op € 50.000, het restantbedrag ad
€ 10.000 uit te betalen en hiertoe
bijgaande beschikking af te geven.
2. Een vierde voorschot ter grootte
van € 33.968 beschikbaar te
stellen aan Thales Nederland BV
voor het project ‘Daring

Conform.

Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

4.

1. Eindafrekening project ‘Rapid
Manufacturing Center 2010 – 2013
in Twente’ van de Stichting Rapid
Manufacturing Center.
2. 4e voorschot project ‘Daring
Applications & Innovations in
Sensor Systems’ (Daisy) van
Thales Nederland BV.
(reg.nr. 14002217)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een eindafrekening
en een voorschot te
verstrekken in het kader van
de ambitie ‘het versterken
van de sociaaleconomische
structuur en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’.
Rapid Manufacturing
Center 2010 – 2013 in
Twente beoogt een
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Applications & Innovations in
Sensor Systems’ en hiertoe
bijgaande beschikking af te geven.

TOELICHTING

onafhankelijk centrum te
worden voor het laten
groeien van business, het
delen van kennis en het
bieden van een platform
voor innovatie op het gebied
van seriematig vervaardigen
van voorwerpen die niet
persé identiek aan elkaar
zijn.
Met het project Daring
Applications & Innovations
in Sensor Systems (Daisy)
wordt een baanbrekend
concept uitgewerkt dat highend sensor technologie
toegankelijk maakt voor
massatoepassingen in
nieuwe applicatiegebieden.

5.

vervallen

6.

Uitvoering Fonds 5 miljoen voor
MKB, vouchers en kredieten
(reg.nr. 14002218)
Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

kennisnemen van de
noodzakelijkerwijs doorgevoerde
wijziging van betaling van de
uitvoering van het fonds vouchers
en kredieten

Conform.
Het DB benadrukt de positieve
ervaringen met de vouchers. Zo
wordt het goede voorbeeld
genoemd van 4 duurzame
projecten die gebruikmaken van
een voucher, en waarbij dit tevens
als PR-instrument wordt gebruikt.

Het fonds 5 miljoen voor het
MKB is gericht op de
ondersteuning van het
Twentse bedrijfsleven. Alle
voorstellen voor vouchers en
kredieten worden beoordeeld
door de onafhankelijke
kredietcommissie. De
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Dit biedt kansen voor beide
partijen.

vouchers en kredieten
worden niet meer formeel
afgegeven door het
Innovatiefonds Enschede
B.V. maar door Regio
Twente.

In te stemmen met de vestiging
van een recht van opstal vestigen
conform bijgevoegde conceptnotariële akte.

Conform.

Vitens zal haar
waterleidingnet ten zuiden
van Enschede verzwaren
door onder meer de aanleg
van een waterleiding op het
recreatiepark het Rutbeek.
Met Regio Twente is hierover
overeenstemming bereikt.

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.

Vestiging recht van opstal in
verband met het
aanpassen/verzwaren van het
waterleidingnet in het Rutbeek,
(reg.nr. 14002219)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

E – Bedrijfsvoering
-F – Gezondheid
-G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 14002220)
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Conform vaststellen

Conform.

TOELICHTING

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 17 maart
2014

I – Uitnodigingen
-J – Rondvraag
De voorzitter blikt terug op het
gesprek met het college van
gemeente Wierden in het kader
van de heroriëntatie Twentse
Samenwerking. Het was een
constructief/nuttig gesprek. Het
college van Wierden brengt een
nieuw voorstel in de
gemeenteraad. Regio Twente
verleent hieraan medewerking.
In het algemeen blijft het bestuurlijk
en ambtelijk van belang om goed
te communiceren met de
gemeenten over de activiteiten van
Regio Twente, zodat gemeenten
dit op hun beurt actief kunnen
toelichten/uitdragen. Afgesproken
wordt dat het DB een ronde maakt
langs de nieuwe colleges van de
Twentse gemeenten.

Bolhaar
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BESLISSING
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Na afloop van de vergadering heeft
het DB een rondleiding gehad in de
verbouwde vleugel in het
Twentehuis door werkgroep
Huisvesting& ICT DLO, waarbij de
Portefeuillehouder Mobiliteit zijn
waardering heeft uitgesproken voor
de werkgroep en een aantal
successen van het afgelopen jaar
binnen domein Leefomgeving heeft
benoemd. Met de verbouwde
vleugel toont Regio Twente zich
een eigentijdse organisatie en als
een gastvrije organisatie voor
anderen (collega’s van gemeenten,
provincie etc.) om wanneer
gewenst in het Twentehuis te
kunnen werken.

LO

